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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV  
 

sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:  

 dohody mimo pracovného pomeru 

 
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru 

o  Mgr. Mária Radváková / lektor 

DoVP/NPP/PA2/2019/141 

 

 

Zoznam zazmluvnených za mesiac október 2019  – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV 
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING  
 
finančné čerpanie / ŽOP  

 ku dňu 31. október 2019 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP: 
 ŽOP č. 314011M298501901: 36 941,92 EUR (priebežná platba za partnera ÚNSS za 

obdobie 04/2018 a 03/2019) 
 ŽOP č. 314011M298502001: 162 134,67 EUR (priebežná platba za MV SR za 

obdobie 07 - 09/2019) 
 ŽOP č. 314011M298502101: 4 365,24 EUR (priebežná platba za partnera Svidník za 

obdobie 01-08/2019) 
 ŽOP č. 314011M298100901: 134 300,00 EUR (zálohová platba pre MV SR) 

 súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu za mesiac 
október 2019 

 
monitorovacia správa za august - september 2019 

 ku dňu 31. 11. 2019 bola spracovaná monitorovacia správa za október 2019  

 november – december 2019 k ŽOP: 314011M298501901; 314011M298502001; 
314011M298502101, 

 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom 
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za august - september 2019. 

 
verejné obstarávanie 10 /2019 

 podpis zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 2/2019 na predmet zákazky ilustrácie do 
knihy „Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte 
demokracie“, 

 vyhodnotenie VO – zákazka s nízkou hodnotou na predmet: tlač spoločenskej hry 
2019 + predloženie návrhu zmluvy o poskytnutí služieb  č. 3/2019, 

 príprava dokumentácie na predmet zákazky tlač dokumentov / výstupov projektu, 
softvér na PR, obstaranie licencií na PR pre školy v BSK, TSK. 
 

plnenie predmetu zmluvy/zmlúv 

 cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (informačné dni, konferencie, 
workshopy, školenia), 

 lektorské a školiace činnosti, 

 ilustrácie do knihy „Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti 
v kontexte demokracie“.  
 

ostatné aktivity 

 správy pre jednotlivé sekcie MV SR o finančnom ukončení roka, 

 predbežné odhady čerpania finančných prostriedkov za 11-12/2019, zostatky na 
účtoch, viazanie financií do roka 2020. 

 
 
PREDĹŽENIE PROJEKTU 
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 SUMARIZÁCIA 

 
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1  
Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík bola ukončená v mesiaci august 2019. 
V prípade vybraných projektov boli realizované doplnkové, alebo nadstavbové práce, ktoré 
boli na jednotlivých pilotných projektoch implementované na základe dynamických potrieb 
a rozhodnutí a mali charakter prierezovej aktivity, ktorá prepája implementáciu podaktivity 1 
s podaktivitou 2 (monitoring, hodnotenie participatívnych procesov a budovanie kapacít 
v oblasti zapájania verejnosti / participácie).   
 
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2  
V monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala metodická, výskumná a analytická 
činnosť v rámci pracovných skupín: teoretické východiská participácie, participácia a 
zapájanie zraniteľných skupín, hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných 
politík, participácia a štátna správa, participatívne rozpočty a samosprávy, participatívne 
rozpočty a školy, videozberdát IV., ekonomické prínosy participácie, e-participácia / znalostná 
databáza, participácia a legislatívny rámec a participácia a budovanie kapacít – realizácia 
školiacich aktivít 
 
Spoločné pracovné stretnutie expertov za PODA 2 sa konalo dňa 8. októbra 2019 v sídle ÚSV 
ROS. Program stretnutia bol zameraný na aktuálny stav prác a výstupov PODA 2:  

 odpočet prác a výstupov  

 záverečná konferencia a prezentácia výstupov (marec 2020)  

 pokračovanie, alebo ako je na tom NP PARTI II 
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SUMARIZÁCIA PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA PROJEKT   

 

V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo 
čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov. K odpočtovaniu za monitorované obdobie 
dochádza v prípade ukazovateľov:  
 

 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 0 materiálov  

 P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 0 návrhov  

 P0718 Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie – 

0 produktov 

 P0722 počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít – 0 absolventov  

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí – 5 podujatí  
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PLNENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA PODA 1  
 

V rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci PODAKTIVITY 1 k plneniu ukazovateľa:  

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí  
 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí  
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 2 informačných aktivít, ktoré počas 
realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet 
zrealizovaných informačných podujatí  

1. 05.10.2019 / PP8: Hlohovec, EVALUAČNÉ PODUJATIE ZAMERANÉ NA 
ZHODNOTENIE PROCESU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2018/2019 
V HLOHOVCI 

2. 30.10.2019 / PP6: Svidník,  BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO SI PRIPRAVIŤ 

ROJEKT? – WORKASHOP S VEREJNOSŤOU  

Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď 
kapitolu merateľné ukazovatele), 
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PLNENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA PODA 2  
 
V rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci PODAKTIVITY 2 k plneniu ukazovateľa:  

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí  
 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí  
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 3 informačných aktivít, ktoré počas 
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet 
zrealizovaných informačných podujatí  

1. 10.10.2019 / Trenčín, PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – SAMOSPRÁVY / ŠKOLY: NIE JE 

MESTO AKO MESTO  

2. 11.10.2019 / Trenčín, PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – SAMOSPRÁVY / ŠKOLY: NIE JE 

ŠKOLA AKO škola 

3. 24 – 25.10.2019 / Bratislava, KONFLIKT AKO DAR  

 
Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď 
kapitolu merateľné ukazovatele), 
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OPIS IMPLEMENTÁCIE - PODA 1/ PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ 
TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK  
 
detailný popis hlavných činností  
 
pilotné projekty   

 finalizácia vybraných dokumentov a ich príprava na tlač v spoločnom grafickom 
rozhraní  

 nadstavbové aktivity v rámci vybraných pilotných projektov, realizované na základe 
dynamických potrieb a rozhodnutí  

 zavádzanie vybraných politík do praxe a implementácia vybraných politík v rámci 
vybraných pilotných projektov  

 sumarizácia a ukončovanie pilotnej schémy, spolupráce s partnermi projektu, 
spracovávanie záverečných žiadostí o platbu za vybraných partnerov i projekt   

 nadstavbové činnosti v rámci vybraných pilotných projektov, realizované na základe 
dynamických potrieb a rozhodnutí - išlo o tieto projekty:  

 pilotný projekt č. 1 – druhá aktualizácia existujúcej verzie Stratégie dlhodobej 

starostlivosti (október 2019) po zapracovaní pripomienok zástupcov pracovnej 

skupiny a príprava na jej zverejnenie na stránkach Ministerstva zdravotníctva 

SR  

 pilotný projekt č.2 – dňa 13.11.2019 došlo k schváleniu Zákona o podpore 

práce s mládežou Národnou radou SR  

 pilotný projekt č. 6 – charakter prierezovej aktivity, podujatie zamerané na 

budovanie komunít, ďalšiu prácu s vybranými cieľovými skupinami, ktoré boli 

zapojené do pilotného projektu v previazaní na konkrétne nástroje 

implementácie Stratégie z iniciatívy samotných zástupcov cieľových skupín 

prostredníctvom vlastných projektov a dotačnej schémy mesta Svidník    

 pilotný projekt č. 8 – charakter prierezovej aktivity, ktorá uzatvára a verejne za 

účasti verejnosti (navrhovateľov projektov, združenia Utópia, mesta Hlohovec 

a ÚSV ROS) hodnotí vybrané procesy na pilotnom projekte, konkrétne hodnotí 

participatívny rozpočet v meste Hlohovec 

 
zber dát z pilotnej schémy  
sumarizácia analytických činností a príprava dokumentácie k pilotnej schéme 

 realizácia doplnkových rozhovorov s vybranými aktérmi, 

 spracovávanie, korigovanie, revízia, editovanie, autorizácia „príbehov z pilotných 
projektov“,   

 sumarizácia podkladov pre katalóg príkladov dobrej a zlej praxe,  

 sumarizácia podkladov pre analýzu pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných 
politík a spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť ďalších expertov 
z ostatných pracovných skupín (prínosy participácie / legislatíva a právna prax).    
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nadstavbové činnosti na pilotných projektoch  
 
pilotný projekt č.1 
 

názov: Stratégia dlhodobej starostlivosti  
spolupracujúce a partnerské organizácie:  

 Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR 
 

opis činností za monitorovacie obdobie: 

 druhá októbrová aktualizácia záverečného výstupu Stratégia dlhodobej sociálno-
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike,  

 príprava na zverejnenie stratégie na web stránke MZ SR  
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:  
• Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  
• Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 aktualizovanú stratégiu nedávame do odpočtu ukazovateľov, pretože 
sme ju odpočítali v júlovej monitorovacej správe 

• Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0 
 

Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 
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pilotný projekt č.2 
názov: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou 
spolupracujúce a partnerské organizácie:  

 Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR 
 

opis činností za monitorovacie obdobie: 
Dňa 13. 11. 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky  po číslom 360/2019 Z. z.  - 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene 

a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré 

zákony.  

 Dátum schválenia: 16.10.2019 

 Dátum vyhlásenia: 13.11.2019 

 Dátum účinnosti od: 01.01.2020 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  
 
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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pilotný projekt č.6 
 

názov: Mesto pre všetkých – integračná stratégia  
spolupracujúce a partnerské organizácie:  
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla 
 
opis činností za monitorovacie obdobie: 

 nadstavbové činnosti v mesiaci október prebiehali hlavne na strane MV  SR / ÚSV ROS 
a partnerského mesta Svidník 

 na základe dynamických rozhodnutí na projekte sme sa rozhodli, že sa budeme ďalej 
venovať téme budovania komunít ako jedného s efektívnych nástrojov stimulácie 
verejnosti k participácii. Bolo rozhodnuté, že publikácia Od obyvateľa k občanovi 
s názvom Atlas inšpirácií, alebo ako začať budovať komunitu (otvorený receptár pre 
tých, ktorí by chceli niečo spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť, či mesto) je 
inšpiratívnym materiálom, ktorý treba rozšíriť aj o opatrenia navrhnuté v STRATÉGIA 
INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VO SVIDNÍKU (pôvodné označenie z opisu: 
Mesto pre všetkých - lokálna stratégia inklúzie), ako aj o skúsenosti z ďalších regiónov 
Slovenska.    

 príprava workshopu, venovanému príprave projektov v previazaní na novú dotačnú 
Výzvu na predkladanie projektov, zmenenú a otvorenú na základe Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Svidník. Dotácia predstavovala finančný mechanizmus zameraný na podporu 
verejnoprospešných projektov.  Predstavoval nadstavbovú aktivitu, ktorej zámerom 
bolo podporiť implementáciu Stratégie inklúzie, ktorá vznikla v rámci pilotného 
projektu č.6. a stimulovať nové aktivity, ktoré rozvíjajú koncept a základný princíp 
pilotného projektu č. 6: Svidník - mesto pre všetkých,  

 30. október 2019, Dom kultúry Svidník - realizácia podujatia -  lektorské zabezpečenie: 
Mária Radváková a Barbara Gindlová.  

 31. október 2019 - pracovné stretnutie s primátorkou– pracovné stretnutie s 
primátorkou Marcelou Ivančovou (9:00 – 10:00 hod) o diskutovaných projektových 
návrhoch, ich previazanie na Stratégiu inklúzie – časť projektov v drobných úpravách 
priamo implementuje Stratégiu a ďalšom procese a postupe zavádzania Stratégie do 
praxe – návrh na decembrové predstavenie Stratégie na mestskom zastupiteľstve, 
spracovanie časového harmonogramu.  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o 30. október 2019, Dom kultúry Svidník: BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO AKO SI 

PRIPRAVIŤ PROJEKT  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  
 

 
Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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pilotný projekt č.8 
 

názov:  Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta  
spolupracujúce a partnerské organizácie: 
občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec 
 
opis činností za monitorovacie obdobie: 

 nadstavbové činnosti v mesiaci október na strane MV  SR / ÚSV ROS, združenia Utópia 
a partnerského mesta Hlohovec 

 príprava evaluačného podujatia zameraného na zhodnotenie priebehu a nastavenia 
procesu participatívneho rozpočtu 2018/2019 v Hlohovci, evaluačné stretnutie 
k pilotnému ročníku participatívneho rozpočtovania 2018/2019 v Hlohovci. Iniciovalo 
ho združenie Utopia a jeho realizácia vyplývala zo vzájomnej dohody všetkých 
partnerov. Evaluačné stretnutie sa konalo v prvú októbrovú sobotu 2019 v klube AXA 
v meste Hlohovec. 

 komunikácia s partnermi projektu a facilitátormi podujatia, medializácia a rozosielanie 
pozvánok, pozývanie účastníkov, organizačná pomoc pri zabezpečovaní priestorov a 
občerstvenia na podujatie,  

 realizácia podujatia a aktívna účasť zástupcov OZ Utópia, mesta Hlohovec a ÚSV ROS 
na evaluácii participatívneho rozpočtu 2018/2019 v Hlohovci, ktoré vytvorilo priestor 
pre:  

o zhodnotenie procesu zástupcami ÚSV ROS 
o zhodnotenie procesu zástupcami mesta Hlohovec 
o zhodnotenie procesu z pohľadu občanov Hlohovca - autorov projektov 

zapojených do procesu participatívneho rozpočtu 2018/2019 
o zhodnotenie procesu zástupcami združenia Utopia 
o procesovanie ťažkostí spojených s projektom externými mediátormi  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o  5. október 2019, AXA klub Hlohovec, nám. Sv. Mihala 2, Hlohovec – Príďte 

s nami diskutovať o participatívnom rozpočte (evaluačného podujatia 
zameraného na zhodnotenie priebehu a nastavenia procesu participatívneho 
rozpočtu 2018/2019 v Hlohovci) 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  
 
Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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OPIS IMPLEMENTÁCIE - PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA 
PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK DO PRAXE  
 
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2  
V monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala metodická, výskumná a analytická 
činnosť v rámci pracovných skupín:  

 teoretické východiská participácie  
 participácia a zapájanie zraniteľných skupín 
 hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík  
 participácia a štátna správa 
 participatívne rozpočty a samosprávy 
 participatívne rozpočty a školy  
 videozberdát IV.  
 ekonomické prínosy participácie 
 e-participácia / znalostná databáza   
 participácia a legislatívny rámec  
 participácia a budovanie kapacít  

 

spoločné pracovné stretnutie k PODA 2 
V termíne 8.10.2019 sa konalo ďalšie pracovné stretnutie expertov k podaktivite 2. Hlavnou 
témou stretnutia bola analýza činnosti na podaktivite 2 - odpočet prác a výstupov:  

• teoretické východiská, slovník participácie, procesná mapa participatívneho procesu 
tvorby verejných politík, stav a možnosti participácie na Slovensku – štúdia,  

• analýza pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík a aktuálny stav 
spracovania príbehov/prípadových štúdií k PP, 

• ekonomické a širšie spoločenské prínosy - snaha o univerzálne uchopenie (formuláciu 
univerzálneho rámca) prínosov participácie verejnosti,  

• zapájanie zraniteľných skupín – publikácia – 12 prípadových štúdií, metodika zapájania 
pre rôzne úrovne,  

• ako zohľadniť prínosy participácie pri evaluácii, ako definovať to, čo chceme hodnotiť 
a na akých úrovniach (ako hodnotiť dlhodobejšie dopady, respektíve účinky 
participácie),  

• akým spôsobom sa dajú zjednotiť návrhy postupov hodnotenia a monitoringu, ktoré 
vznikli v rámci projektu a záverečná analýza, ktorá bude súborným dielom, ktoré bude 
prezentovať hlavné výstupy PS (bude obsahovať aj odporúčania pre ÚSV ROS, pre 
mimovládne organizácie, pre orgány verejnej správy),  

• vzdelávanie – testovanie vzdelávacieho programu/tréningov zamestnancov verejnej 
správy,  

• záverečná konferencia a prezentácia výstupov (marec 2020)  
• pokračovanie projektu – NP PARTI II. 
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detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy  
 

teoretické východiská  
 príprava podkladov pre výstup Spôsoby a miera participácie na Slovensku,  

 rešerš literatúry (predchádzajúce prieskumy v SR), deskripcia a interpretácia dát, 
tvorba grafov, porovnanie s výsledkami iných prieskumov, formulácia parciálnych 
odporúčaní; vyhodnocovanie dát, ktoré dosiaľ neboli spracované / prezentované 
(politické postoje a hodnoty, autoritárstvo, atď.), vyhodnocovanie dát, ktoré dosiaľ 
neboli spracované (politické postoje a hodnoty), rešerš literatúry, formulácia 
parciálnych odporúčaní s cieľom tvorby záverečnej analýzy a výstupu Spôsoby a miera 
participácie na Slovensku,  

 príprava ilustrácií na základe zmluvy s Jozef Gertli Danglár k Slovníku participácie  

 23. októbra 2019 sa v relácii Symposion na tému Občianska spoločnosť a kríza 
demokracie podelia Jana Plichtová a Bohdan Smieška o svoje pohľady na nástrahy a 
prínosy zastupiteľskej demokracie, ako aj na výsledky reprezentatívneho prieskumu 
postojov občanov Slovenskej republiky k participácii, ktorý vznikol v rámci projektu.  

 Odovzdané výstupy: mapa procesu participácie  
 
Zodpovedné expertky: Jana Plichtová,  Anna Šestáková  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín  
 

 finalizačné práce na publikácii po redakčných prácach, editovaní, gramatických 
korektúrach – 12 prípadových štúdií,  

 jazykové korektúry pre prípadovú štúdiu zraniteľných skupín LGBT - ľudské práva 
(A.Tomeková), 

 spracovanie podkladov pre metodiku zapájania zraniteľných skupín pre rôzne úrovne 
verejnej správy / odlišnosti, spoločné menovatele (lokálna, regionálna a národná 
úroveň), 

 príprava možností zapracovania témy zapájania zraniteľných skupín do procesu 
vzdelávania a budovania kapacít zamestnancov verejnej správy s dôrazom na štátnu 
správu v rámci školení a testovania novovytvoreného vzdelávacieho programu, 
zameraného na participatívnu tvorbu verejných politík, 

 príprava podkladov z prípadových štúdií zameraných na zapájanie mladých ľudí (ako 
jedna zo zraniteľných skupín) do procesu rozhodovania pre potreby projektu 
a disseminácie témy v rôznych,  

 desk research a štúdium dobrej praxe k príprave metodík pre zapájanie zraniteľných 
skupín (Luptáková), 

 editovanie rozhovoru Jany Plichtovej s Elenou Kríglerovou s názvom Sociálna súdržnosť 
je spiaca krásavica – vypublikovanie ako nový článok Newslettra.  
 

Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana 
Kadlečíková a p. Luptáková 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy  
 

 priebežný zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých pilotných projektov,  

 priebežný zber dát za pilotné projekty – finalizácia / záverečná etapa realizácie 
„príbehov“ pre ďalšiu analytickú činnosť,  

 pripomienkovanie príbehov po editovaní (čaká sa na pripomienky a poznámky tých, 
ktorí robia revíziu) – „príbehy“ k pilotným projektom. 
 

 dokončenie príbehov k pilotným projektom:  
o pilotnému projektu č. 3 (autor: Jacko, editor: Klimovský, revízia: Gavalierova, 

TNSK) 
o pilotnému projektu č. 11 (autor: Klimovský, editor: Klimovský, revízia: Medveď 

a Roháč, Nadácia Ekopolis) 
o pilotnému projektu č. 1 (autorka: Polakova Suchalová, editor: Klimovský, 

revízia: Silvia Ďurechová / Bruno Konečný) 
o pilotnému projektu č. 2  (autor: Jacko, editor: Klimovský, revízia: Gažúrová, USV 

ROS) 
o pilotnému projektu č. 7   (autori: Tomáš Malec a Daniel Klimovský, editor: 

Klimovský, revízia: Moňok, Priatelia Zeme) 
o pilotnému projektu č. 12 (autori: Jakub Varíni a Daniel Klimovský, editor: 

Klimovský, revízia: Gindlová, USV ROS) 
 

• finalizovanie spracovaných verzií príbehov k pilotným projektom na základe 
pripomienok a revízie zo strany zapojených aktérov:  

o pilotnému projektu č. 5 (autorka: Terézia Šabová)  
o pilotnému projektu č. 8 (autorka: Hrabinová)  
o pilotnému projektu č. 9 (autorka: Szabová)  
o pilotnému projektu č. 10 (autorka: Polakova Suchalová) 

 
• spracovanie podkladov a tvorba vybraných častí k prípadovej štúdií: 

o pilotnému projektu č. 5 (autorka: Terézia Šabová)  
o pilotnému projektu č. 6 (autorka: Gindlová) 

 
Diskusia zapojených expertov k navrhovanej štruktúre výstupu a navrhovanie kľúčových 
bodov pre jednotlivé časti finálneho výstupu – katalóg pilotných projektov:  

 úvod (Martin Giertl, Barbara Gindlová, Daniel Klimovský)  

 popis pilotnej schémy a významu pilótnych projektov participatívnej tvorby verejných 
politík (Barbara Gindlová)  

 metodológia ( Daniel Klimovský a Alexandra Poláková)   

 komparácia pilótnych projektov v perspektíve princípov participatívnej tvorby 
verejných politik (Daniel Klimovský a Alexandra Poláková)   

 namiesto záveru: implikácie pre prax (Daniel Klimovský, Barbara Gindlova, Alexandra 
Polakova Suchalová)  

 odporúčania, ktoré vyplývajú z pilótnych projektov a môžu byť vnímane inými aktérmi 
ako príklady dobrej praxe, alebo ako varovania a príklady zlej/nevhodnej praxe) – 
potrebné zhodnotiť, aby nedošlo k prekryvu so záverečnou analýzou pilotnej schémy 
participatívnej tvorby verejných politík. 
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Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra 
Poláková, Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová, Barbara Gindlová)  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy  
 
Do štruktúry podaktivity 2 sme zapracovali aj jedno voľné zadanie. Cieľom bolo vytvoriť 
priestor pre nové témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná 
realizácia projektu. Témy výskumu: 

1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,  
2. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej 

samosprávy,  
3. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v 

ekosystéme stredných a základných škôl,  
 

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy  
 vzhľadom na náročný proces zavádzania participatívnej tvorby verejných politík 

v prostredí štátnej správy bol z iniciatívy ÚSV ROS daný návrh na spracovanie dobrých 
príkladov z praxe zo zahraničia (príbeh budovania kapacít v prostredí štátnej správy, 
zavádzanie procesu participácie, systémové kroky v práci s verejnosťou zamerané na 
podporu budovania kapacít na strane občianskej spoločnosti, občana a inštitúcií 
verejnej správy), 

 príprava na realizáciu štruktúrovaných rozhovorov z predstaviteľmi verejnej správy 
v zahraničí – návrh na spracovanie príbehu adaptácie rakúskych štandardov do praxe 
štátnej správy a následne lokálnej a regionálnej územnej samosprávy,  

 komunikácia s Michalom Sedlačkom, ktorý pôsobí v akademickej sfére vo Viedni so 
záberom na participáciu, otvorenie možnosti rozhovoru s Rita Trattnig, ktorá stála za 
Rakúskymi štandardmi zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.  
 

Spolupracujúci experti: otvorené   
Podporná expertná skupina: Barbara Gindlová, Lucia Lacika, Soňa Kariková 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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zber dát III. / participatívne rozpočtovanie 
 

Program výskumu participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch 
samostatných tém a výskumných expedícií:  

 participatívny rozpočet v prostredí samosprávy  
 participatívny rozpočet v prostredí škôl   

 

Participatívne rozpočty v praxi – dvojdňové podujatie  
Príprava a realizácia spoločného podujatia s názvom Participatívne rozpočty v praxi – 10. a 11. 
októbra 2019 v Trenčíne so zameraním na:  

 prostredie samosprávy (10. október 2019 – Nie je mesto ako mesto)  

 prostredie škôl (11. október 2019 – Nie je škola ako škola). 

Nie je mesto ako mesto  
Vo štvrtok 10. októbra 2019 sme v priestoroch zasadacej miestnosti na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja otvorili tému participatívneho rozpočtu vo vzťahu k samosprávam.  
 
O praktický úvod sa postarali autori úspešných inšpiratívnych projektov, ktoré vznikli vďaka 
participatívnemu rozpočtu v meste Nitra (Tomáš Belovič – projekt Zelené mesto) a MČ 
Bratislava-Nové Mesto (Janka Schafferová – projekt T3 – kultúrny prostriedok). Nasledovala 
panelová diskusia pod vedením moderátora Sama Arbe, ktorý s primátorom mesta Partizánske 
Jozefom Božíkom, splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom 
Giertlom a Radoslavom Kovácsom z občianskeho združenia Otvor dvor, ktoré pomáha mestu 
Rožňava s realizáciou participatívneho rozpočtu, diskutoval o potenciály a limitoch 
participatívneho rozpočtu. V bloku boli zodpovedané otázky z praxe: Prečo sa autori projektov 
Zelené mesto a T3 – kultúrny prostriedok rozhodli zapojiť sa so svojim nápadom do 
participatívneho rozpočtu? S akými prekážkami sa v snahe zrealizovať svoje projekty stretli? 
Kam sa mesto Partizánske posnulo počas troch rokov realizácie participatívneho rozpočtu? 
Ako funguje participatívny rozpočet v Rožňave? Ktoré samosprávy robia participatívny 
rozpočet najlepšie, alebo kde hľadať inšpiráciu?  
 
Druhý blok otvorila výbornou detailnou prezentáciou o rozdieloch medzi dotačnou schémou 
a participatívnym rozpočtom prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR Eva Balážová. 
O tom, čo by znamenala legislatívna úprava pre participatívny rozpočet a ako formálne ošetriť 
jeho prijatie napríklad aj vo vašom meste rozprávala Kristína Babiaková z Via Iuris. A keď sa 
stretla teória (profesorka Jana Plichtová z Univerzity Komenského v Bratislave) s praxou (Peter 
Nedoroščík zo združenia Utopia) vznikol z toho zaujímavý rozhovor o problémoch s mocou, o 
konfliktoch, aj o deliberácii a jej roli v participatívnom rozpočte. Videozáznam z druhého bloku 
si môžete pozrieť tu.    
 
Poobedňajší program pokračoval témou nových, hybridných modelov financovania na úrovni 
miest a obcí. Pod vedením moderátorky Zuzany Poláčkovej zo Slovenskej akadémie vied, 
diskutovali predovšetkým na tému crowdfunding a jeho modely v praxi hostia Ján Kaššovič z 
Ministerstva financií SR a Zuzana Zaťovič z crowdfundingovej platformy Startlab. Podujatie 
uzavrela svojou prezentáciou Petra Hinková z Informačno-poradenského centra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré v regióne poskytuje informácie o eurofondoch a 
aktuálnych výzvach a toto podujatie nám pomáhali organizovať. 
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Dozvedeli sme sa, aký je rozdiel medzi verejnými zbierkami a crowdfundingom? Čo nám 
ponúka Ministerstvo financií SR, ak sa rozhodneme pustiť do crowdfundingu z pozície 
samosprávy? V závere sme prezentovali nové informácie z oblasti európskych štrukturálnych 
fondov, keď potrebujete konzultovať a poradiť (OP EVS – výzva pre samosprávy).   
 
Nie je škola ako škola 
Program v piatok 11. októbra 2019 s názvom NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA sa odohrával v 
priestoroch Kasární na Trenčianskom hrade. Začal predstavením participatívnych rozpočtov 
na školách očami troch študentov z troch zapojených stredných škôl do pilotného ročníka. 
Nasledovala kolekcia prezentácií, v ktorých organizácie predstavili nové prístupy a témy vo 
vzdelávaní. Predstavili sa Lucia Pazičová (Zastavme korupciu – Férovka), Ján Orlovský (PDF, 1 
MB) (Nadácia otvorenej spoločnosti - Otvorené školy), Miro Drobný (eSlovensko - Kto je ďalší), 
Dagmar Kúdelová Kopčanská (Postbellum - Alternatívne formy oboznamovania sa s vlastnou 
históriou) a Jana Feherpataky Kuzmová (Inštitút pre aktívne občianstvo - Školy, ktoré menia 
svet; Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a 
tvorbe verejných politík mládeže). Video z prvej časti podujatia si môžete pozrieť tu. 
 
Pokračovali sme diskusiou na tému Moderné školy, alebo kde hľadať spojencov. Moderátor 
tohto bloku Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti) sa diskutujúcich hostí pýtal čo bráni 
inováciám v školskom prostredí?, ako možno podporovať inovatívne projekty a programy na 
školách?, mala by táto úloha zostať na strane mimovládnych organizácií, alebo by mal štát 
vytvárať podporné mechanizmy?, akú úlohu v tom zohrávajú samosprávy? Okrem 
prezentujúcich z predchádzajúceho bloku diskutovali i Milan Polešenský z Iuventy a 
zástupkyňa primátora mesta Hurbanovo, Mária Hamranová. Celé video z diskusie si môžete 
pozrieť tu. 
 
Popoludní nasledovalo dlhoočakávané vyhodnotenie pilotného ročníka participatívnych 
rozpočtov na stredných školách a ocenenie toho najlepšieho, čo pilotný ročník priniesol. V 
septembri sme vycestovali do všetkých škôl a vyspovedali študentov a učiteľov zapojených do 
participatívneho rozpočtu. Z viac ako 7 hodín videozáznamu sme na podujatí premiérovo 
pustili zostrih dvanástich minút toho najlepšieho, ktorý si môžete pozrieť tu. 
 
Prezentácia o tom, ako pilotný ročník prebiehal a čo priniesol, sa niesol v podaní Dominiky 
Halienovej z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá mala celý 
proces na starosti.  
 
Či sa budú môcť školy zapojiť aj do druhého ročníka participatívneho rozpočtovania na školách, 

zodpovedala Ingrid Koščová z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Moderátorkou 

záverečného gala bola Barbara Gindlová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti, ktorá pod heslom „participatívny rozpočet nie je súťaž, ale 

spolupráca“, ocenila vo veľmi unikátnych kategóriách všetkých šestnásť zapojených stredných 

škôl.  

Europoslancom Monike Beňovej, Vladimírovi Bilčíkovi a Ivanovi Štefancovi ďakujeme za 
prejavenú ochotu poskytnúť návštevné miesta do Európskeho parlamentu v Štrasburgu pre 
zástupcov zapojených škôl z radov študentov (plánované na november 2019).  
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zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy  
 

o realizácia informačného dňa v Trenčíne s názvom Participatívne rozpočty v praxi – Nie 
je mesto ako mesto (10.10.2019), 

o publikácia príspevku o participatívnom rozpočtovaní na Slovensku v medzinárodnej 

publikácií Svetový atlas participatívnych rozpočtov 2019, ktorá bola predstavená na 

konferencii Smart Citizenship Academy Cascais v Portugalsku (17.10.2019), 

o priebežné spracúvanie prvých verzií príbehov participatívnych rozpočtov z miest 
Hlohovec, Spišská Belá, Rožňava, Ružomberok a mestských častí Bratislavy – Nové 
Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Vajnory. 

 
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  
o 10.10.2019 / Trenčín – Nie je mesto ako mesto  
o Poznámka: viac informácií v sekcii merateľné ukazovatele 

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: viac informácií v sekcii merateľné ukazovatele 
 

  



 25 

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl  
 

 príprava podujatia NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA (11.10.2019, Trenčín) v previazaní na 
participatívne rozpočty a školy, príprava sprievodných materiálov ku konferencií, 
komunikácia s prezentujúcimi a účastníkmi, 

 úprava natočených videí zo zapojených stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom 
kraji, 

 prezentovanie participatívnych rozpočtov na školách na stretnutí žiackych školských 
rád Bratislavského samosprávneho kraja (22.10.2019), 

 pracovné stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja k následnej 
spolupráci zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v školskom 
roku 2019/2020 (09.10.2019), 

 príprava technického riešenia a zadania pre softvér – sprievodca procesom pre 
participatívne rozpočty vrátane zapracovania metodík (pre všetky školy) na úrovni 
stredných a základných škôl + diskusia o možnostiach rozšírenia pre samosprávy, 

 konzultácie so Z. Fialovou ohľadom pripravovaného príbehu o participatívnom 
rozpočte na stredných školách, 

 spracovávanie aktuálnych informácií na webovej stránke USV SR ROS a na webovej 
stránke NP Parti k pilotnej schéme zavádzania participatívnych rozpočtov TSK. 
 

Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová, 
Eva Žernovičová/TSK + zástupcovia 16 škôl a „adoptívny rodičia“ – zástupcovia projektu 
a úradu 
 
poznámka: dokumentácia v prílohe a na webe www.participacia.eu / sekcia participatívny 
rozpočet a školy 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1  
o 11.10.2019 / Trenčín – Nie je škola ako škola  
o Poznámka: viac informácií v sekcii merateľné ukazovatele 

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 
 

  

http://www.participacia.eu/
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zber dát IV. / videozber dát  
 

Zber, spracovanie, zálohovanie dát a úprava vybraných záznamov z podujatí 

 spracovanie  videovizitiek škôl, ktoré boli zapojené do participatívneho rozpočtu na 
stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji - pilotná schéma 
participatívneho rozpočtovania na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom 
kraji – spracovanie a editovanie videa na podujatie Participatívne rozpočty v praxi,  

 nahrávanie podujatia Participatívne rozpočty v praxi – Nie je mesto ako mesto, Nie je 
škola ako škola (10. a 11.10.2019 / Trenčín). 

 
Nahrávky predstavuje zdroj dát pre analytickú činnosť, zdroj dát pre publikácie a databázu 
panelových diskusií, ktoré komunikujú potrebu participácie a otvoreného vládnutia.  
 
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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ekonomické prínosy participácie  
 

 príprava intervií o participácii v Anglicku v rámci pracovnej cesty (plánované november 
2019),  

 oslovenie lokálnych autorít, alebo teda rád ("Councils")  mestských londýnskych štvrtí,  

 príprava základného rámca pre prehľadovú štúdiu a príprava a identifikácia 
nadstavbového rámca štúpdie, 

 priebežná tvorba štúdie “(Ekonomické) prínosy participácie a ich meranie,  

 pripomienkovanie navrhovanej metodológie (J. Plichtová, A. Šestáková)  pre meranie 
prínosov participácie, 

 návrh na rozšírenie spolupráce s expertkou - Daniela Švihlová,  

 vytvorenie univerzálnejšieho rámca prínosov a návrh metód ako ich merať, 

 editovanie interviu so zástupcami mestského úradu Saint Brieuc vo Francúzsku k téme 
participácie vo FR a budovaniu kapacít vo verejnej správe v oblasti participácie a jeho 
príprava pre Newsletter.  

 
Zodpovední experti:  Soňa Kariková a prizvaní experti 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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on – line nástroje na podporu participatívnych procesov – znalostná databáza  
 

 konfigurácia riešenia podľa zadefinovaných potrieb znalostnej databázy, 

 vytvorenie priestoru pre archiváciu a distribúciu a zverejnenie materiálov, výstupov 
z NP PARTI na webovej stránke www.participacia.eu (Michal Vojtyla). 
 

Zodpovední experti: Michal Vojtyla 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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legislatívny a právny rámec  
 

 prieskum legislatívy  - podklady a prípadné návrhy na zmenu legislatívy či aplikačnej 
praxe,     

 aplikačná prax - Odborná činnosť zameraná na podporu participácie v právnej a 
aplikačnej praxi,   

 aplikačná prax - Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej 
praxi (zdroj: prípadové štúdie, katalóg príkladov z praxe, pilotná schéma), 

 príprava na prezentáciu o participatívnych rozpočtoch v rámci prezentácie na podujatí 
Participatívne rozpočty v praxi – Nie je mesto ako mesto / 10.10.2019, Trenčín, 

 aktívna účasť na podujatí Nie je mesto ako mesto, 11.10.2019 (K. Babiaková)  

 spracovanie podkladov do samostatného materiálu, ktorý reflektoval na hlavné otázky, 
diskutujúcich na podujatí Nie je mesto ako mesto, parti rozpočty v praxi samosprávy, 

 užšia diskusia o Návrhu novely zákona o rokovacom poriadku NR SR. 
 
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ujjobbágyová Zuzana v súčinnosti so 
zástupcami ÚSV ROS (M. Giertl a B. Antalík) 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0 

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 

 Poznámka: / 
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profil absolventa / budovanie kapacít  
 

 vyhodnotenie školení skupiny S1  

 14. 10. 2019 – stretnutie za účelom vyhodnotenia vzdelávania Participatívna tvorba 
verejných politík a dohodnutia plánu ďalších termínov školení, Karolína Miková, PDCS, 
Barbara Gindlová, odborný garant NP PARTI, Alena Petrželková, odborná 
konzultantka,. Téma: hodnotenie účastníkov, dopadu vzdelávania a vyhodnotenie 
časovej dotácie v previazaní na obsah vzdelávania a potreby účastníkov školení: 

o Participatívna tvorba verejných politík pre zástupcov rezortov / štátna správa 
(september 2019)  

o Tréningu trénerov participácie prostredníctvom vyhodnocovacích linkov a 
diskusie s lektormi (september 2019)  

 

 analýza ďalších potrebných zručností pre zástupcov verejnej správy 

 na základe vyhodnotenia skupiny S1 a diskusie so zástupcami ÚSV ROS a expertov, 
ktorí zastrešujú dve hlavné agendy ÚSV ROS (koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 
a Iniciatíva pre otvorené vládnutie) došlo k identifikácii ďalších zručností, potrebných 
pre zamestnancov verejnej správy v previazaní na presadzovanie participácie vo VS. Na 
základe diskusie vzišli návrhy na prípravu nových tréningových blokov:  

o príprava tréningového bloku / Participatívna tvorba výziev pre účely čerpania 
finančných prostriedkov z EÚ, alebo verejných zdrojov – Miroslav Mojžiš 

o príprava tréningu / Zrozumiteľná a efektívna komunikácia – Marcel Ištván  
o  príprava tréningového bloku / Konflikt ako dar – Zuzana Vasičáková Očenášová   

 

 dizajnovanie blokov do vzdelávacieho programu na základe výstupov projektu  

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k dizajnovaniu ďalších doplnkových blokov do 
vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík pre zapracovanie 
ďalších metodických materiálov, zistení a výstupov projektu s cieľom zvýšenia podpory 
zručností absolventov v oblasti participácie,   

o príprava tréningového bloku / Zapájanie zraniteľných skupín – Elena Kriglerová 
/ CVEK 

o príprava tréningového bloku – diskusia s aktérmi / Dobrá prax v prostredí 
štátnej správy (Ministerstvo životného prostredia SR – Pavol Široký / Erika 
Horanská - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja v previazaní na spracované 
prípadové štúdie 

o príprava tréningového bloku – diskusia s expertmi / Participatívne procesy, 
alebo pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík – Daniel 
Klimovský  

 

 pilotné overenie doplnkových tréningov pre zástupcov verejnej správy, MNO a 
budúcich trénerov participácie  

o aplikácia novej témy – Riešenie konfliktov pre život / Konflikt ako zdroj posunu 
pre obec? / Riešenie a premena konfliktov v obci do testovacích programov 
vzdelávania 

o príprava a organizačné zabezpečenie  školenia Konflikt ako dar, grafické 
spracovanie certifikátov  
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o 24. -25. 10. 2019 realizácia školenia KONFLIKT AKO DAR, Impact HUB, 
Hviezdoslavovo nám. 20, Bratislava, testovanie doplnkového tréningu, 
lektorka: Zuzana Vasičáková Očenášová   

 

 príprava školení skupiny S2 - testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu 

 grafická príprava pozvánok na školenie Participatívna tvorba verejných politík pre 
samosprávu a Tréning trénerov II. skupina  

 nábor cieľovej skupiny školenie Participatívna tvorba verejných politík pre 
zamestnancov VS - Úradu vlády SR: 

 zaslanie pozvánok a aktualizovaných informácií kontaktnej osobe z Úradu vlády SR p. 
Marekovi Horňákovi 

 

 tréning trénerov  

 pokračovala diskusia na tému budovania kapacít v prostredí samotného ÚSV ROS 
a zabezpečenia personálnych zdrojov na podporu zavádzania participatívneho princípu 
v tvorbe verejných politík formou školení, konzultácií a koučingu.  

 vzhľadom na potrebu udržateľnosti výsledkov bolo navrhnuté, aby bol do projektu 
zaradený ešte jeden modul Tréning trénerov (T4T) -  vzdelávanie pre budúcich 
trénerov, školiteľov, konzultantov ÚSV ROS pre oblasť participatívnej tvorby verejných 
politík.  

 tréning bude financovaný zo strany ÚSV ROS a NP PARTI.  

 záverečné rozhodnutie je, že sa budú školiť dve trénerské skupiny, z ktorých sa vyberú 
najlepší účastníci v zmysle zadefinovaných kritérií (znalosti o participácii, školiace 
zručnosti, prax, geografická príslušnosť, dosah na cieľovú skupinu). 
 

Zodpovedná expertka: Alena Petrželková, PDCS / Dušan Ondrušek a Kaja Miková  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o  24. – 25. 10.2019, Bratislava - Konflikt ako dar 

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0  

 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0 
 
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele  
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI  
 

newsletter NP PARTI  

 SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ JE SPIACA KRÁSAVICA / zo série rozhovory s expertmi PODA 2 

– o zapájaní menšín a znevýhodnených skupín do spoločnosti a do tvorby verejných 

politík. Rozhovor sociálnej psychologičky Jany Plichtovej (JP) so sociologičkou Elenou 

Gallovou Kríglerovou (EGK), riaditeľkou Centra pre rozvoj kultúry a etnicity, ktoré 

dlhodobo skúma  možnosti ako vytvárať súdržnú spoločnosť, budovať silné komunity 

a eliminovať bariéry, ktorým menšiny a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov vo 

svojej každodennosti čelia. 

 publikované 16. októbra 2019 – editovala Barbara Gindlová  

katalóg k PODA 1  a PODA 2  

 editovanie existujúcich materiálov a rozhovorov, ktoré sa postupne uverejňujú v rámci 

newslettra, príprava na redakciu a vypublikovanie  

publikácie  

 prebieha príprava ďalších publikácií, ktoré sú výsledkom činnosti na podaktivite 1 

a podaktivite 2 

prezentácie výsledkov projektu na verejných podujatiach organizovaných treťou stranou 

 prezentovanie participatívnych rozpočtov na školách na stretnutí žiackych školských 
rád Bratislavského samosprávneho kraja (22.10.2019, Bratislava, sídlo Bratislavského 
samosprávneho kraja) 

 prezentácia projektu v rámci série diskusií, organizovaných iniciatívou Dobrý úradník 
(17.10.2019, Bratislava, Nová Cvernovka) 

 

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď. 
prílohu PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI   
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MERATEĽNÉ UKAZOVATELE  
 
národný projekt a jeho merateľné ukazovatele  

 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

 P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS 

 P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality 
verejných politík  

 P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 

 P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie 

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít  

 P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti 
verejných politík  
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CELKOVÁ SUMARIZÁCIA UKAZOVATEĽOV  
 
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

 ukazovateľ nebol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia 

 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 63 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 0 materiálov  
 

P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS 

 ukazovateľ nebol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia  

 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 4 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 0 materiálov  
 

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík 

 100% naplnený ukazovateľ 
 

P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 

 ukazovateľ nebol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia  

 počet absolventov celkom – od začiatku projektu: 15 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 0 úspešných absolventov VA 
 

P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie 

 vznikli metodiky k novému vzdelávaciemu programu. Metodiku neodpočítavame 
v monitorovacom období, lebo bude predmetom odpočtu ukazovateľa P0718 - Počet 
vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie. Ukazovateľ 
odpočítame až po otestovaní metodík v rámci školení a praktickej časti budovania 
kapacít (vyškolenie 60 absolventov novovytvoreného vzdelávacieho programu 
a testovanie programu na nadstavbovej skupine tréning trénerov, ktorých neskôr 
využijeme v rámci školiacich aktivít úradu) .  
 

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti 
verejných politík  

 100% naplnený ukazovateľ 
 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí 

 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia 

 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 139 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 5 podujatí  
 

merateľné ukazovatele v plnení počas monitorovaného obdobia 

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít  
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POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV  
 
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít  
 
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 5 informačných aktivít, ktoré počas 
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet 
zrealizovaných informačných podujatí  

1. 05.10.2019 / PP8: Hlohovec, EVALUAČNÉ PODUJATIE ZAMERANÉ NA 
ZHODNOTENIE PROCESU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2018/2019 
V HLOHOVCI - PRÍĎTE S NAMI DISKUTOVAŤ O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE!  

2. 10.10.2019 / Trenčín, PODA 2 – Analyticko – metodické činnosti: 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – SAMOSPRÁVY / ŠKOLY: NIE JE MESTO AKO 

MESTO  

3. 11.10.2019 / Trenčín, PODA 2 – Analyticko – metodické činnosti: 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – SAMOSPRÁVY / ŠKOLY: NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA 

4. 24 – 25.10.2019 / Bratislava, PODA 2 – Budovanie kapacít: KONFLIKT AKO DAR  

5. 30.10.2019 / PP6: Svidník,  BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO SI PRIPRAVIŤ 

PROJEKT? – WORKSHOP S VEREJNOSŤOU  
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 podaktivita 1 a podaktivita 2 / 5 podujatí  
 

a/ názov: EVALUAČNÉ PODUJATIE ZAMERANÉ NA ZHODNOTENIE PROCESU 

PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2018/2019 V HLOHOVCI - Príďte s nami diskutovať 

o participatívnom rozpočte!  

 

priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.6 a PODA 2 / Analyticko metodické činnosti  
termín: 5.10.2019 / 10:00 – 13:00 hod.   
typ podujatia: evaluačné podujatie s verejnosťou 
miesto: AXA Klub, Námestie Sv. Michala 2, Hlohovec  
počet zapojených osôb:  14 osôb  
organizátor: mesto Hlohovec, oz Utópia, Úrad splnomocnenenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti  
 
kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, deliberácia, evaluácia 
 
téma stretnutia:  evaluačné stretnutie k pilotnému ročníku participatívneho rozpočtovania 

2018/2019 v Hlohovci. Iniciovalo ho združenie Utopia a jeho realizácia vyplývala zo 
vzájomnej dohody všetkých partnerov. Evaluačné stretnutie sa konalo v prvú októbrovú 
sobotu 2019 v klube AXA v meste Hlohovec. Pozvánky adresované všetkým poslancom 
Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec boli rozoslané z e-mailovej adresy Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, pričom e-maily boli podpísané 
všetkými partnermi projektu. Predkladateľov projektov, ktorí sa prihlásili do 
participatívneho rozpočtovania 2018/2019 so svojimi projektmi, pozývali zástupcovia 
združenia Utopia. Zamestnancov mestského úradu a širokú verejnosť pozývalo mesto 
Hlohovec prostredníctvom zverejnenia pozvánky na stránke „Participácia Hlohovec“ 
sociálnej siete Facebook a na internetovej stránke mesta. 

 
obsah podujatia / štruktúra: evaluácia a vyhodnotenie procesu participatívneho 

rozpočtovania v meste Hlohovec v rámci pilotného projektu č.8 

 zhodnotenie procesu zástupcami ÚSV ROS 

 priestor na zhodnotenie procesu zástupcami mesta Hlohovec 

 priestor na zhodnotenie procesu z pohľadu občanov Hlohovca - autorov projektov 
zapojených do procesu participatívneho rozpočtu 2018/2019 

 priestor na zhodnotenie procesu zástupcami združenia Utopia 

 procesovanie ťažkostí spojených s projektom 

 
cieľová skupina: verejnosť, predkladatelia projektov participatívneho rozpočtu v meste 

Hlohovec, zástupcovia mestského zastupiteľstva, zástupcovia mesta, zástupcovia ÚSV 
ROS, zástupcovia združenia Utópia  

 
zapojení experti / lektori: Matúš Bakyta a Veronika Holíková  
 
poznámka: dokumentácia v prílohe – výsledkom workshopu je samostatný výstup Od 
obyvateľa k občanovi (viď. merateľné ukazovatele) 
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b/ názov: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – SAMOSPRÁVY / ŠKOLY: NIE JE MESTO AKO MESTO 

 
priradenie podujatia: PODA 2 /  Analyticko – metodické činnosti 
termín: 10/10/2019, 08:30 – 15:30 hod. 
počet zapojených osôb: viac ako 70 
kľúčové slová: samospráva, participatívne rozpočty, crowfunding, dotačné schémy, 

deliberácia, dobrá prax, samospráva  
typ podujatia: informačný deň - konferencia, 
miesto: sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
organizátor: ÚSV ROS, Informačno poradenské centrum TSK, Trenčiansky samosprávny kraj   
 
téma stretnutia:  

 participatívny rozpočet v slovenskej samospráve  
 dobrá prax  
 potenciál a limity participatívneho rozpočtu  
 formalizovať participatívny rozpočet  
 aký je rozdiel medzi dotačnou schémou a participatívnym rozpočtom  
 deliberácia – kľúč k zapájaniu obyvateľov do rozhodovania  
 iné, hybridné a alternatívne formy financovania vo verejnej správe  
 výzvy pre samosprávy z OP EVS  

 
cieľová skupina:  samospráva, relevantní aktéri v regióne, zamestnanci miestnej a regionálnej 

územnej samosprávy, MNO štátna správa a ďalší relevantní aktéri z akademického 
prostredia 

 
zapojení experti / lektori:  

 Samuel Arbe, Eva Balážová, Kristína Babiaková, Zuzana Poláčková, Jana Plichtová, 
Peter Nedoroščík, primátor mesta Partizánske a zástupcovia mestského úradu 
Partizánske, Martin Giertl - ÚSV ROS a ďalší  
 

poznámka: dokumentácia v prílohe 
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c/ názov: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET – SAMOSPRÁVY / ŠKOLY: NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA 

 
priradenie podujatia: PODA 2 /  Analyticko – metodické činnosti 
termín: 11/10/2019, 08:30 – 15:30 hod. 
termín: 08/08/2019 10:30 – 18:30, 09/08/2019 08:30 – 15:30    
počet zapojených osôb: viac ako 90 
kľúčové slová / program:  

 participatívne rozpočtovanie v prostredí škôl, nové témy vo vzdelávaní, dobrá prax 
a príbehy participatívnych rozpočtov na školách, slávnostné gala k pilotnému ročníku 
zavádzania participatívnych rozpočtov na školách  

 
miesto: Kasárne trenčianskeho hradu, Trenčín  
 
téma a štruktúra podujatia:  

 dobrá prax na školách so zavadzaním participatívnych rozpočtov  

 5x5 – nové témy vo vzdelávaní 

 moderné školy, spojenci a aktéri pre moderné školy 

 prvá dotačná výzvy zavádzania participatívnych rozpočtov na školách a informácie 
k druhej dotačnej výzve pre stredné školy v Trenčianskom samosprávnom kraji pre rok 
2020 

 slávnostné gala / oceňovanie zapojených škôl  

 vyhlásenie cesty do Štrasburgu  
 
cieľová skupina:  samospráva, školy, učitelia, žiaci 
zapojení experti / lektori: Barbara Gindlová, Dominika Halienová, Ján Orlovský, Jana 

Feherpataky-Kuzmová, Lucia Pazičová, Miro Drobný, Dagmar Kúdelová Kopčanská, 
Adriána Vančová, Milan Polešenský, Mária Hamranová a ďalší 

 
poznámka: dokumentácia v prílohe 
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d/ názov: TRÉNING KONFLIKT AKO DAR / RIEŠENIE KONFLIKTOV PRE  

 
priradenie podujatia: PODA 2 /  Budovanie kapacít 
termín: 24/10/2019 08:30 – 16:30 hod. 
               25/10/2019 08:30 – 16:30 hod. 
počet zapojených osôb: 9 
kľúčové slová: riešenie konfliktov, mediácia, vlastné tendencie v konfliktoch, typy konfliktov  
typ podujatia: tréning 
miesto: Impact HUB, Hviezdoslavovo nám. 20, Bratislava 
organizátor: ÚSV ROS  
 
téma stretnutia:  

 modelové situácie riešenia konfliktu  
 typy konfliktov 
 teória rankov 
 ako využívať energiu konfliktu efektívne 
 spôsoby riešenia konfliktu 
 princípy facilitácie 
 mapovanie vlastných aktuálnych tendencií v konflikte  
 predstavenie spôsobov riešenia konfliktu 
 predstavenie princípov facilitácie/mediácie  
 rolové cvičenia  facilitácie/mediácie konfliktov vopred pozbieraných z daného 

prostredia  
 brainstorming: ako by mediácia mohla fungovať na našej obci/meste  
 opakovanie, roleplay a supervízia konfliktov vopred pozbieraných z daného 

prostredia  
 reflexia: ako mediácia môže fungovať na našej obci/meste 

 
cieľová skupina:  samospráva, MNO, štátna správa 
 
zapojení experti / lektori:  

 Zuzana Vasičáková Očenášová, nezávislá  lektorka 
 

poznámka: dokumentácia v prílohe 
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e/ názov: BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO SI PRIPRAVIŤ PROJEKT? – WORKSHOP 

S VEREJNOSŤOU 

 
priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.6 a PODA 2 – pilotná schéma, budovanie 

kapacít  
tematický blok: budovanie kapacít, ako spracovať projekt pre dotačnú výzvu mesta, ktorý je 
jedným z opatrení Stratégie inklúzie pre mesto Svidník  
termín: 30.októbra 2019 od 14:00 do 20.00 hod.    
počet zapojených osôb:  viac ako 15 
kľúčové slová / program:  

 budovanie komunít, zraniteľné skupiny, Stratégia, dotačná výzva mesta Svidník, 
projekty a riešenia pre konkrétne cieľové skupiny, pre mixované cieľové skupiny, pre 
všetkých 

 
miesto: Dom kultúry Svidník, Sovietskych hrdinov 38, 089 01 Svidník 
 
téma stretnutia: tréning, venovaný príprave projektov v previazaní na konzultácie ku 
konkrétnym projektovým návrhom, ktoré zvyšujú kvalitu života v meste. Podujatie určené pre 
Svidníčanov a ostatných občanov, ktorí majú záujem zapojiť sa do dotačnej výzvy s dôrazom 
na budovanie súdržných komunít a ciele Výzvy. Východiskom k tréningu bola Výzva na 
predkladanie projektov na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník.  

 Prečo sa netreba báť ponúknuť svoje nápady mestu?   

 Ako čítať dotačnú výzvu?  

 Ako spracovať projekt, aby ho mesto podporilo? 

 Aké otázky si treba položiť pri spracovaní projektu?  

 A ako na tieto otázky odpovedať?   
 
Oblasti podpory v rámci dotačnej výzvy:  

 poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť,  

 poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,  

 záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity,  

 vzdelanie a výchova, aktivity pre deti a mládež,  

 rozvoj telesnej kultúry a športu,  

 tvorbu, rozvoj a obnovu duchovných hodnôt,  

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  

 požiarna ochrana, civilnú ochrana a ochrana zdravia obyvateľstva,  

 výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,  

 tvorba a ochrana životného prostredia,  

 zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

 
Lektorky:  

 Barbara Gindlová - expertka na projektový manažment / Úrad splnomocnenca vlády 
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

 Mária Radváková - komunitná organizátorka / Občianska agentúra komunitného 
rozvoja 1317 

 
cieľová skupina: verejnosť a občania mesta Svidník, zástupcovia mesta Svidník  
 
poznámka: dokumentácia v prílohe 

https://www.svidnik.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-svidnik-c-5-2019-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mesta-svidnik-oznam/mid/353506/.html#m_353506
https://www.svidnik.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-svidnik-c-5-2019-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mesta-svidnik-oznam/mid/353506/.html#m_353506
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ 
 
Newsletter NP PARTI  

 publikovali sme nový článok Sociálna súdržnosť je spiaca krásavica 
 publikovaný 16. októbra 2019 

Poznámka: viď prílohu  
 
Z denníkov pilotnej schémy /nadstavba - prierezové 

 október 2019 
Poznámka: viď prílohu  

 
Z denníkov analytických expedícií  

 október 2019 
Poznámka: viď prílohu  
 
Slovenský rozhlas 
23. októbra 2019 sa v relácii Symposion na tému Občianska spoločnosť a kríza demokracie 
podelia Jana Plichtová a Bohdan Smieška o svoje pohľady na nástrahy a prínosy zastupiteľskej 
demokracie, ako aj na výsledky reprezentatívneho prieskumu postojov občanov Slovenskej 
republiky k participácii, ktorý vznikol v rámci nášho národného projektu Participácia. 
Ak sa chcete dozvedieť ako sa občania zapájajú do tvorby verejných politík, aké faktory 
pozitívne či negatívne ovplyvňujú participáciu verejnosti, či ako sú občania spokojní s 
možnosťami na zapájanie sa, ktoré im ponúka verejná správa, nenechajte si ujsť tento 
zaujímavý rozhovor, ktorý moderuje Mária Michalková od 20:00 na Rádiu Devín. 
Reláciu si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.  
 
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach ÚSV ROS 

 boli publikované výstupy cez FB konto úradu 
 boli vypublikované výstupy cez web stránku ÚSV ROS 
 boli vypublikované výstupy cez Spravodaj ÚSV ROS 
 boli vypublikované na stránkach našich partnerov  
 boli vypublikované na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (v previazaní na 

zber dát III. a pracovnú skupinu – participatívne rozpočty a školy) 
 zoznam výstupov je predmetom samostatnej prílohy 

Poznámka: viď prílohu  
 

Web stránka projektu 
 prebieha reštrukturalizácia web stránky projektu a znalostnej databázy  

 
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď. 
prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ    

https://www.minv.sk/?ros_np_participacia
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11260/1217151
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PRÍLOHY 
príloha č. 1 -  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV 
príloha č. 2 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
príloha č. 3 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ  
 
 
 
 
 
 
  


